Revista da Defensoria Pública da União n. 9, jan. / dez. 2016
Os artigos, na íntegra, encontram-se no endereço:
http://revistadadpu.dpu.def.br/index.php/dpu/issue/view/1
Artigos
O dever de fundamentação da sentença como controle da aplicação dos precedentes judiciais
Thaís Aurélia Garcia, Vinícius Gonçalves Almeida
Acesso à justiça: notas de um direito social sob o prisma de Amartya Sen
Artur Alves Pinho Vieira, Fernando Henrique Aguiar Seco de Alvarenga
PDF
Os reais contornos da defensoria pública brasileira: exercendo função de Ombudsman em defesa
dos direitos humanos
Daniela Vieira De Melo
Defensoria pública e a tutela do acesso à internet
Victor Augusto Lima De Paula
O direito fundamental à saúde sob o prisma do princípio da publicidade
Guilermo Rojas de Cerqueira Cesar,
Anthony Daniel de Campos Rodrigues
O direito à saúde e a Defensoria Pública da União
Mariana Cavalcante Ouverney
A relação de trabalho do imigrante ilegal: uma análise constitucional da proteção aos direitos
fundamentais e do acesso à justiça trabalhista
Vanessa Batista Oliveira, Mateus Rodrigues Lins, Thiago Pessoa Colares
Reabilitação profissional e Decreto 3048/99: obstáculo para a efetivação do direito fundamental ao
trabalho do segurado reabilitado pelo INSS
Lidiane da Penha Segal
Breve estudo sobre o instituto da desaposentação
Fernando Menegueti Chaparro, Andreia Stella Martinez
O direito fundamental social à prestação previdenciária: a importância do auxílio-reclusão à luz do
princípio da vedação ao retrocesso social
Raquel Tavares Paula
Cobertura Previdenciária Estimada (COPES): gestão pública versus legalidade
Michelle Cristina Kuzler
Sistema Penitenciário Federal e a violação dos direitos individuais do preso: uma reflexão crítica
sobre os critérios de seleção dos inimigos do Estado brasileiro
Gabriel Cesar dos Santos
O papel da Defensoria Pública da União na execução penal: perspectivas e desafios
Adriano Resende de Vasconcelos
Institucionalismo jurídico e escravidão contemporânea no Brasil
Fabiana Galera Severo
PDF
Direito à liberdade: controvérsias quanto à previsão da fuga como falta disciplinar de natureza
grave
Leonardo Melo Moreira, Rafael Escóssia

Tráfico internacional de pessoas e prostituição: paradoxos entre o protocolo de palermo e o código
penal brasileiro no tocante ao consentimento
Francisco Eduardo Falconi de Andrade
Defesa Pro se e right to counsel na jurisprudência da suprema corte dos Estados Unidos da
América e uma breve reflexão sobre o papel da Defensoria Pública no processo penal brasileiro
Maria Helena Damasceno, Silva Megale, Marcelo Paes Ferreira da Silva
Boas Práticas Institucionais
Trilhando novos caminhos a legitimidade extraordinária da Defensoria Pública na defesa de
pessoas em situação de vulnerabilidade: garantia e efetividade do direito constitucional à saúde
Andrea Carius de Sá, Marilia Gonçalves Pimenta, Cleber Francisco Alves
Programa acesso à justiça: linha direta de comunicação com o assistido
Maria Carolina Andrade
Educação em direitos na escola: relato de experiência da defensoria pública do estado do Paraná
- Cianorte
Alne Daniele Hoepers, Juscilene Galdino da Silva, Tânia Cristina Cordeiro Aldivino
Estudos de Caso
Escalpelamento: política pública para a população invisível
Luciene Strada de Oliveira

Revista da Defensoria Pública da União n. 8, jan. / dez. 2015
Artigos
Imigração e teoria política normativa
Daniel Chiaretti
O procedimento de solicitação de refúgio no Brasil à luz da proteção internacional dos direitos
humanos
Fabiana Galera Severo
Sequestro internacional de criança fundado em violência doméstica perpetrada no país de
residência: a importância da perícia psicológica como garantia do melhor interesse da criança
Valerio de Oliveira Mazzuoli, Elsa de Matos
Comunicação Pública e a Defensoria Pública da União: planejar para o cidadão
Francisco Pereira Neves de Macedo
Serviço Social e Defensoria Pública: a experiência de estágio supervisionado na Defensoria
Pública da União na Bahia
Naiara Ramos Souza
(Re)Pensando a decisão do Recurso Extraordinário nº 626.489 e seus reflexos nas ações
revisionais previdenciárias
Alexandro Melo Corrêa
A irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário: uma
abordagem sob a ótica do Direito Administrativo
Eduardo Levin
A judicialização do direito à saúde, o sistema único e o risco da dessensibilização do judiciário
Maria Elisa Villas Bôas
A gestão penal da pobreza no curso da história: das origens da penitenciária às crises
contemporâneas
Francisco Nogueira Machado
De contraventores a contrabandistas: uma necessária reformulação dos enquadramentos jurídicos
nos casos de exploração de máquina caça-níquel
Carolina Soares Castelliano Lucena de Castro,
Vinícius Bichara Darrieux
A inconstitucionalidade da sanção disciplinar de cassação de aposentadoria: direito de aposentar,
necessidade de punição disciplinar e preenchimento dos requisitos para aposentadoria
Wilbran Schneider Borges Junior
Prova penal e sigilo profissional: análise comparativa e casuística de algumas profissões
Edson Roberto Baptista de Oliveira, Fernando Henrique Aguiar Seco de Alvarenga
O controle da democracia substancial
Feliciano de Carvalho
O papel da esfera pública na efetivação da democracia
Thaíssa Assunção de Faria
Resenhas
TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. 3ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, 393 p.
Danilo Lima da Silva, Jéssika Maria Holanda Guimarães

Revista da Defensoria Pública da União n. 7, jan. / dez. 2014
Artigos
A importância da atuação da Defensoria Pública da União aos solicitantes de refúgio em território
brasileiro: garantia de efetividade ao princípio do non-refoulement
Carina de Oliveira Soares
Política criminal versus política migratória: um debate incipiente no Brasil
Ana Luisa Zago de Moraes
Da legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura de demandas pela prática de atos
de improbidade administrativa
Alexandre de Moraes Saldanha
(Ainda) sobre o lugar do Ministério Público na sala de audiências: processo penal e o embate
tradição vs. Constituição
Caio Cezar de Figueiredo Paiva
Estado Social e Defensoria Pública
Wilton Resplande Carvalho
O foco na estrutura básica da sociedade e a crítica ao dualismo de John Rawls
Daniel Chiaretti
Influências midiáticas nas decisões dos magistrados criminalistas
Mariane Isabel Silva dos Santos, Raissa Braga Campelo, Pollyana de Queiroz Silva
O direito penal e o controle de violência juvenil: uma Análise a partir das teorias Funcionalistas
Aruani Kindermann Lapolli, Airto Chaves Junior
A justiça restaurativa e sua implantação no Brasil
Camila Ungar João, Eloisa de Sousa Arruda
Universalidade descriminatória do sufrágio: porque os presos devem votar
Gabriela Cunha Ferraz, Renata Oliveira
Discriminação da pessoa com base em suas informações genéticas e a proteção ao sigilo do
patrimônio genético pessoal
Maysa Amanda Aquino do Bú
Aposentadoria do professor do ensino básico no regime geral de previdência social:
inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício
Ivana Souto de Medeiros
Responsabilidade do estado em face de políticas públicas ofensivas aos direitos fundamentais:
internação de pacientes com transtorno mental
Wallace Feijó Costa
A atuação da defensoria pública do estado da paraíba na defesa e garantia dos direitos sociais
José Antonio Cordeiro de Oliveira, Elenilze Josefa Diniz, Marcelo Alves Pereira Eufrásio
Resenhas
PACELLI, Eugênio de Oliveira. Processo e Hermenêutica na Tutela Penal dos Direitos
Fundamentais. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2012, 194 p.
Danilo Lima da Silva, Viviane Raquel Rodrigues de Oliveira

